
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

خدمات أو  إطالقإجراءات 

منتجات معتمدة على البيانات 

للمستخدمين أو  الشخصية

 ة البيانات الشخصيةمشارك

 

 الفضاء والتقنيةفي قطاع االتصاالت و
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 :مقدمة -1

بقـــرار مجلـــس الـــوزراء وفقـــًا لتنظـــيم هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات الصـــادر 

) وتـــاريخ 133بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (، والمعـــدل هــــ5/3/1422) وتـــاريخ 74رقـــم (

ــة المعلومــات،  هـــ21/5/1424 ــة مهــام تقني ــأن تتــولى الهيئ وإلــى نظــام والقاضــي ب

) وتـــاريخ 592الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (وتقنيـــة المعلومـــات االتصـــاالت 

، وانطالقـــًا مـــن دور الهيئـــة تجـــاه حمايـــة البيانـــات  ، والئحتـــه التنفيذيـــةهــــ1/11/1443

واســـتنادًا ، و الفضـــاء والتقنيـــةالشخصـــية للمســـتخدمين فـــي قطـــاع االتصـــاالت 

وثيقــــة القواعــــد "باعتمــــاد   ،هـــــ23/8/1441) وتــــاريخ 415إلــــى قــــرار الهيئــــة الــــرقم (

ـــية ـــات الشخص ـــية البيان ـــى خصوص ـــة عل ـــة للمحافظ ـــة، "العام ـــدت الهيئ ـــة أع  وثيق

ـــــراءات" ـــــية  إج ـــــات الشخص ـــــى البيان ـــــدة عل ـــــات معتم ـــــدمات أو منتج ـــــالق خ إط

ـــارك ـــتخدمين أو مش ـــيةللمس ـــات الشخص ـــاالت  "ة البيان ـــاع االتص ـــي قط ـــاء ف والفض

 والتقنية.

لخـــدمات أو المنتجـــات اتطـــوير وإطـــالق  لتنظـــيم وحوكمـــة؛ وثيقـــةالهـــذه  تهـــدفو

ـــتخدمين ـــية للمس ـــات الشخص ـــى البيان ـــدة عل ـــن المعتم ـــدمات  م ـــدمي خ ـــل مق قب

ــــاالت  ــــةاالتص ــــاء والتقني ــــيةو، والفض ــــات الشخص ــــاركة البيان ــــدمي  مش ــــين مق ب

ــة واألطــرافالخدمــة  المقدمــة خــدمات المســتوى الثقــة فــي ممــا يعــزز مــن ، الخارجي

 لمستخدمين.لالشخصية  على معالجة البياناتالمعتمدة 
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 تعريفات:  -2

الموضحة نظير كل منها، ما لم يقتض السياق يكون للكلمات والمصطلحات اآلتية المعاني 

 خالف ذلك:

 والفضاء والتقنيةهيئة االتصاالت الهيئة: 

   طبًقا ألنظمة الهيئة.الفضاء أو التقنية مزود خدمات االتصاالت أو مقدم الخدمة: 

الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يستخدم أًيا من خدمات االتصاالت المستخدم: 

 من مقدم الخدمة. والفضاء والتقنية

من شأنه أن يؤدي إلى  -مهما كان مصدره أو شكله-كل بيان  البيانات الشخصية:

معرفة المستخدم على وجه التحديد، أو يجعله قابًال للتعرف عليه بصفة مباشرة 

سماء، وأرقام الهويات الشخصية، األ -دون حصر-أو غير مباشرة، ويشمل ذلك 

خص والسجالت والممتلكات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأ رقام الر�

وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات االئتمانية، وصور المستخدم الثابتة أو 

 المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

جميع العمليات التي ُتجرى على البيانات الشخصية معالجة البيانات الشخصية: 

على سبيل المثال ال -و آلية، وتشمل هذه العمليات بأي وسيلة كانت يدوية أ

 اتالفها أو مشاركتها أو جمع البيانات أو نقلها أو حفظها أو تخزينها أو -الحصر

 االستنتاج منها وربطها مع بيانات أخرى. استخراج انماطها أو تحليلها أو

اإلفصاح عن البيانات الشخصية للمستخدمين من مشاركة البيانات الشخصية: 

 .أخرىقبل مقدم الخدمة إلى جهة 

طالق خدمة إدراسة يقوم بها مقدم الخدمة قبل  تقييم التأثير على الخصوصية:

أو منتج يعتمد على البيانات الشخصية أو مشاركة البيانات؛ بهدف تقييم تأثير 

الشخصية للمستخدمين الجدد أو هذه الخدمة أو المنتج على خصوصية البيانات 

تحديدا للبيانات المطلوبة، ووصفًا  -على سبيل المثال ال الحصر-الحاليين، وتشمل 

للغرض من معالجتها، ونطاق المعالجة وطبيعتها، وتحديد وتقييم مخاطر 

 الخصوصية وطرق معالجتها.
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  أحكام عامة: -3
 

هذه الوثيقة على  تطبقمع مراعاة أنظمة وقرارات الهيئة ذات العالقة،  3-1

 الحاالت التالية: في جميع مقدم الخدمة 

معتمد  و منتج قائم،أاجراء تغيير على خدمة  جديد، أومنتج  إطالق خدمة أو 3-1-1

، باستثناء معالجة البيانات الشخصية للمستخدم على البيانات الشخصية

 .التي تتم داخل أنظمة مقدم الخدمة بهدف تقديم الخدمات له

 شخصية. مشاركة بيانات 3-1-2
 

هذه  للهيئة الحق في تعديل المدد أو اإلجراءات المنصوص عليها في 3-2

 ، .وفقًا لتقديرها المطلقالوثيقة، 

، وفي حال يحظر على مقدم الخدمة أي ممارسات تخالف هذه اإلجراءات 3-3

 .الهيئةالمخالفات وفق أنظمة مع فإنه يتم التعامل مخالفتها 
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أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين إطالق خدمات إجراءات  -4

 :ة البيانات الشخصيةأو مشارك

إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية مقدم الخدمة ال يحق ل

 :التالية باإلجراءات قبل قيامه ة البيانات الشخصيةللمستخدمين أو مشارك

 "، وتوثيقالخصوصيةتقييم التأثير على "التحقق من مدى الحاجة إلى إجراء  4-1

 .نتيجة التحقق

الحاجة لتقييم التأثير  )، عدم1-4الوارد في اإلجراء (التحقق إذا أظهرت نتائج  4-2

مع  للهيئة،التحقق بنتيجة الرفع يجب على مقدم الخدمة  الخصوصية،على 

من  خمسة أيام عمل) 5(تبرير عدم الحاجة لتقييم التأثير على الخصوصية، قبل 

إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو 

 .ة البيانات الشخصيةمشارك

لتقييم التأثير على  )، الحاجة1-4(الوارد في اإلجراء التحقق إذا أظهرت نتائج  4-3

التأثير على تقييم "بإجراء يجب على مقدم الخدمة القيام ف الخصوصية،

من إطالق  عشرون يوم عملوواحد ) 21(والرفع به للهيئة، قبل  ،"الخصوصية

ة خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشارك

 .الشخصية البيانات

طلب وثائق أو توضيحات  ،)3-4(أو  )2-4(يجوز للهيئة بناء على مخرجات اإلجراء  4-4

، وال وفق الشكل والمدة المناسبة وفق تقديرها المطلق أو تقييمات إضافية

يجوز لمقدم الخدمة إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات 

إال بعد استكمال هذه  ة البيانات الشخصيةالشخصية للمستخدمين أو مشارك

على النحو المقبول من الهيئة  الوثائق أو التوضيحات أو التقييمات اإلضافية

 . لمقدم الخدمة بما يقضي بذلك وإشعارها

يجوز لمقدم الخدمة إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات  4-5

إذا لم يتلقى أي  ،مشاركة البيانات الشخصيةالشخصية للمستخدمين أو 

مالحظات أو متطلبات إضافية من الهيئة قبل انتهاء المدد المحددة في 

 ، ، بحسب األحوال)3-4) أو (2-4(اإلجراء 

يجب على مقدم الخدمة إشعار الهيئة عند إطالق خدمات أو منتجات معتمدة  4-6

 . مشاركة البيانات الشخصيةعلى البيانات الشخصية للمستخدمين أو 

 


